
  
 
 
 
 
 
  
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 
Subprefeitura LAPA 
 
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura da Lapa 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES REGIONAL LAPA 
Data: 15.07.2020 
Hora de início: 18:30h 
Local: SUBPREFEITURA LAPA 
 
Pauta prevista:  
1. Lista de presença 
2. Aprovação da ATA 
3. Assunto principal 
4. Informes:  
5. Próxima Pauta 
6. Encerramento 

 
 

Pauta:  
 
1. Lista de Presença (avaliação do quórum) 

 
Representantes da Sociedade Civil: 
Alice Wey de Almeida 
Lara Cristina Batista Freitas 
Leandro Gomes 
Helena Maria de Campos Magozo 
Eduardo Fernandes de Mello 
Caritas Relva Basso 
 
Representantes do Poder Público: 
Cyra Malta Olegário da Costa  
Maria Laura Fogaça Zei 
 
Representantes da Sociedade Civil Presentes – Suplentes – 
Caritas Relva Basso 
Vera de Carvalho Enderle 

 
* Foi acatada a solicitação do conselheiro Paulo Cesar Maluf, feita por email , de pedido de seu afastamento,                     
conforme previsto no art. 38 do Regimento Interno. Com essa vacância, no conjunto de conselheiros titulares,                
surge a necessidade de completar o quadro e empossar a conselheira Cáritas Relva Basso, como titular, em                 
atendimento ao artigo 8ºdo Regimento Interno. 
O colegiado acorda em enviar comunicação ao conselheiro que se afasta, agradecendo pela participação e               
contribuições prestadas, enquanto representante do CADES LAPA. 
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2. Aprovação da ATA 

 
- Foi aprovada pelos conselheiros a ATA da Reunião Extraordinária do CADES de 01/07/2020, em que o Conselho                  
aprovou alterações do seu Regimento Interno. 

 
3. Assunto Principal:  

 
Atualização dos GT’s: 
 
GT Arborização e Águas 
 
. Projeto de Substituição das árvores na Pompéia 

− Sugestão na reunião do GT, que contou com a presença do Subprefeito Leonardo, de fazer o estudo,                 

desenvolver o processo, envolvendo o CADES e comunidade do entorno, usando espécies nativas             
associadas à solução a ser adotada e procurar ampliar a arborização para as calçadas, além do canteiro                 
central. Prever também, outros projetos de estrutura verde, como rotatórias, jardim de chuva,             
permeabilidade de zebrados impermeáveis do sistema viário, existentes em várias esquinas... 

− Avaliar as soluções executadas pela Subprefeitura da Sé e conversar com os profissionais envolvidos. 

− A ideia é que se desenvolva um projeto/ modelo a ser replicado pelas outras subprefeituras para a                 

cidade. Para tal, importante avaliação e referências das soluções. Exemplo, para os jardins de chuva:               
infiltração ,tipo de solo, área, profundidade ,localização, vazão e curso d’água, cálculo do volume a ser                
absorvido.. 

− Convite aos especialistas/ técnicos – ver data de reunião do GT 

− Envolvimento da comunidade e escolas públicas próximas à Avenida Pompéia. 

− Todas as supressões, pelo fato das árvores da Avenida Pompéia serem Patrimônio Ambiental, foram              

autorizadas por SVMA. Processo Supressão Arbóreo - SEI 6044.2019/0006672-2 
 
. Praça da Nascentes – Documentário 

− Divulgação do curta-metragem “A Nascente Mora Aqui” (2020), que trata da importância ambiental, social 

e cultural desse espaço e questiona mais amplamente a forma como estamos construindo e habitando as 
cidades. Estreia online do filme no dia 17/07 às 20hs no canal do filme 
http://bit.ly/anascentemoraaquiestreia.  
Após a exibição, acontecerá o painel de que irá discutir medidas para a preservação de espaços verdes 
públicos e sua importância no contexto da pandemia. O projeto será apresentado por Gabriela Nassar, 
diretora do filme e o painel será mediado por Carolina Tarrió, jornalista e uma das fundadoras do 
Movimento Boa Praça. O painel contará com a participação de Daniel Caballero (Projeto Cerrado Infinito), 
Gustavo Veronesi (SOS Mata Atlântica), Luiz de Campos (Iniciativa Rios e Ruas), Lu Cury (Ocupe e Abrace). 

 
. Cemitério da LAPA – tem havido uma busca, junto ao gestor do equipamento, pelo retorno da Autarquia 
 
 sobre o pedido de autorização para estudo de desenvolvimento de projeto para a área, solicitado por ofício, sem 
sucesso. 
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   GT Ruídos  
 
. Avaliação de áreas criticas - Buscando iniciar as conversas com a comunidade das áreas mais afetadas por                  
poluição sonora da região e responsáveis pelo Allianz Parque. Drive-Thru de filmes tem provocado 2 impactos:                
buzinaço promovido pelos frequentadores, na saída das sessões pelo afunilamento de carros e acionamento do               
som, no ambiente externo, desnecessário, pois que chega internamente aos veículos. 
 

GT de Acompanhamento de Estudos, Planos e Projetos do território  

. Participação da Cons. Helena na reunião do Conselho Gestor da ZEIS da   Operação Urbana Água Branca ( OUAB), 

quando foi informado,  pela São Paulo Urbanismo, a previsão de início  da construção das moradias das HIS , em 2001, 

com término previsto para 2003.  

. Informação de que o Judiciário em 18/6/2020, decidiu pelo direito à moradia dentro da OUAB das 489 famílias 

removidas da Favela do Sapo, além das previstas para os moradores da Favela Aldeinha, perfazendo um total de 1061 

famílias, que devem receber auxílio- aluguel até a entrega dos imóveis. 

. Andamento do PIU Leopoldina – solicitação de técnica(o) representante da São Paulo Urbanismo e/ou SMDU para 

atualização da tramitação do projeto e sua apresentação. Convite objetiva que o Conselho possa entender os 

instrumentos urbanísticos e PIU em andamento no território. 

Informes: não houve 

Próxima pauta: Lista de presença (avaliação quórum), Aprovação da ATAS pendentes (leitura antecipada pelos 

conselheiros), Assuntos principais (GTs, Caminho das Crianças, Campanha Vidro Zero, Acompanhamento dos Estudos, 

Planos e Projetos em andamento), Formação da Comissão de Ética (avaliar previamente os candidatos). 

*Apresentação dos Instrumentos urbanísticos e acompanhamento dos Estudos, Planos e Projetos em andamento no 

território – \ver reunião extraordinária 

Encerramento: A reunião virtual apoiada pela plataforma do Google Meet Hangout foi encerrada às 20:45 horas. 
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